




E S E C A L

A primeira sensação que
um estrangeiro tem quando
chega a uma grande cidade
chinesa é a de desconforto. O
nariz e a garganta logo sen-

tem a poluição, mesmo que o forasteiro
seja um legítimo paulistano, acostu-
mado ao ar sujo e aos rios malcheirosos
de sua metrópole. Até nos dias mais
claros, a cortina de fumaça que se for-
ma sobre Pequim ou Xangai impede
que se veja o topo dos edifícios mais
altos. Esconde até construções emble-
máticas - como o Estádio Nacional,
em Pequim, conhecido como Ninho de
Pássaro, onde acontecerão a abertura e
o encerramento da Olimpíada de 2008.
São as dores do desenvolvimento fre-
nético e do crescimento urbano acele-
rado no país mais povoado do planeta.

Quando Mão Tsé-Tung e os comu-
nistas tomaram o poder, há quase 60
anos, 483 milhões de chineses moravam
no campo e 72 milhões na cidade. Hoje,
não apenas a população do país quase
triplicou corno também as cidades chi-
nesas estão a um passo de concentrar
a maior fatia de habitantes. Já acumu-
lam mais de 560 milhões de pessoas e
todos os problemas típicos dos grandes
centros erguidos sem planejamento.

Para fazer frente a essa transforma-
ção, nos últimos anos a China construiu
697 milhões de metros quadrados de
imóveis por ano, cm média. No espaço

de poucas semanas, terrenos que antes
eram ocupados por lavouras transfor-
mam-se em zonas industriais, condomí-
nios residenciais, prédiosde escritórios.
Nunca na história da humanidade se as-
sistiu a uma corrida dessas proporções.
Estima-se que, até 2030, 873 milhões
de chineses migrarão para as cidades.
Durante décadas, os principais destinos
dos migrantes foram Pequim e as cida-
des próximas do litoral, como Xangai e
Cantão. Nos últimos anos, a construção
de zonas industriais também no interior
fez brotar aglomerações como Wuhan,
Bozhou, Chcngdu ou Zhengzhou. Pou-
cos estrangeiros sabem apontá-las num
mapa, mas elas são imensas e bagunça-
das. Todas têm mais de 5 milhões de ha-
bitantes, vida agitada, trânsito e poluição.

PIB X MEIO AMBIENTE
É certo que a disparada rumo às

cidades aconteceu num momento em
que os chineses alcançavam números
econômicos poderosos. O PIB do país
cresce a uma média de 9% ao ano desde
1982. Mas, do ponto de vista ambiental,
o preço do crescimento e do maior êxo-
do rural de todos os tempos chega a ser
devastador. Um estudo publicado em
abril revelou que a China tirou dos Es-
tados Unidos o título de país mais po-
luente do mundo. Segundo estatísticas
do Banco Mundial, 16 das 20 cidades
mais poluídas do mundo estão na Chi-

na e apenas 1% da população urbana
respira ar com qualidades mínimas.
Estima-se que um terço dos chineses
não tenha acesso a água encanada de
qualidade e que cinco das sete maiores
bacias hidrográficas que cortam o país
estejam seriamente contaminadas. Pes-
ticidas já poluíram boa parte do lençol
freático. Em vastas porções do território,
a energia que toca as mais espetaculares
taxas de crescimento do planeta vem
do carvão, abundante e barato no país,
mas imundo do ponto de vista ecológico.

O panorama ambiental é péssimo
- e está piorando. "Há pressão para mu-
dar essa situação, mas muitos ainda não
se deram conta disso", diz Wangjinnan,
engenheiro da Academia Chinesa de
Planejamento Ambiental e um dos es-
pecialistas em ecologia mais respeitados
do país. Em 2007, o número de automó-
veis produzidos na China ultrapassou
pela primeira vez a marca de S milhões,
quase três vezes a quantidade fabricada
há uma década. Carros transformaram-
se em objetos de desejo c são expostos em
shopping centers de luxo. A fumaça que
polui o ar sai das chaminés das fábricas
(quase nenhuma delas tem filtros) e dos
cscapamentos de 10 milhões de cami-
nhões, que transportam a maior parte
das matérias-primas e mercadorias.
Os motores queimam diesel 130 vezes
mais sujo do que o permitido na Europa
e nos Estados Unidos. Um caminhão
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dentro do padrão Euro 4 para limite de
emissões, já em vigor em Pequim, é um
terço mais caro do que se paga por outro
modelo, apto a rodar em outras regiões
do país. Nesses lugares ainda vigoram
as normas Euro 2, que permitem emis-
sões com o dobro de monóxído de car-
bono e quatro vezes mais particulados.

O preço do litro de óleo diesel na Chi-
na é um dos mais baratos do mundo. O
de mais qualidade custa o equivalente a
R$ 1,32. Para economizar, grande parte
dos motoristas de frota abastece seus
tanques cm postos do interior, nos quais
ele custa ainda menos. Para tornar o
ar um pouco mais respirável, cidades
como Cantào implantaram uni sistema
de rodízio que retira das
ruas caminhões poluentes.
Mesmo assim, esse coque-
tel csfumaçado excedeu os
limites de poluição durante
80% dos dias do ano passa-
do. "A situação poderia me-
lhorar, mas o governo não
quer incentivar a adoção
de combustível com uma
formula mais sofisticada e
limpa com medo de aumen-
tar os custos e a inflação",
afirma o dirigente de uma
montadora européia base-
ado na subsidiária chinesa.

Nas contas do Banco
Mundial, todos os anos morrem na
China 400 mil pessoas de doenças
causadas pela poluição do ar. Especia-
listas como Pan Yue, diretor da Sepa,
a Agência de Proteção Ambiental Chi-
nesa, apontam que a conta pode ser
ainda maior: segundo ele, 2 milhões
das mortes anuais do país acontecem
em decorrência da poluição e da poeira
que sopra dos desertos. O pó atinge em
cheio as cidades porque já não há flores-
tas no caminho. Essa poeira fina, cujos
grãos medem l mícron (são do tamanho
da milésima parte de um milímetro),
atinge um nível de 148 partes por metro

cúbico em Pequim. Entre as metrópo-
les, apenas a cidade do Cairo, às portas
do Deserto do Saara, no Egito, tem uma
concentração maior de particulados.

LIMPE DEPOIS
Desde 1984, o governo da China

criou leis e até incentivos fiscais para
beneficiar quem produz respeitando o
meio ambiente. O problema é a imple-
mentação, que depende da autoridade
local. "Muitos dirigentes das provín-
cias agem mais preocupados com os
resultados do crescimento rápido do
que com a preservação ambiental", de-
clarou recentemente Pan Yue ao jornal
chinês NanfangZboumo. "São esses in-

teresses particulares que fecharam os
olhos para a devastação ambiental."
Em troca de 400 empregos e de um
investimento de 10 milhões de euros,
autoridades não hesitam em acolher
uma fábrica despejada das regiões de
Pequim, Xangai, Tianjin ou Cantào,
mesmo que ela despeje odores nau-
seabundos pelos arredores e polua
rios e lagos com produtos químicos.

Nas cidades mais desenvolvidas,
há mais eficiência para fiscalizar e as
prefeituras são mais duras corn quem
polui. Mas a situação não é a mesma
no interior. Ali ainda vigora a regra do

"produza rapidamente, limpe depois",
já que o que interessa é gerar empregos
e produtos. Apesar de os governantes
da China terem assinado protocolos
ambientais internacionais e escrito leis
para regulamentar o assunto, o país
enfrenta problemas como a desertifica-
ção e a erosão dos solos, na região norte,
e a chuva ácida e a poluição por metais
pesados, nos rios do sul. A maioria das
cidades não trata o lixo e muito menos
o recicla. Em Qipanjing, no norte do
país, perto de onde antigamente pasta-
vam cabras (cuja lã é usada para fazer
cachemira), foi erguido um distrito
industrial que aumentou a mortan-
dade de animais e deixa enegrecida a

lã dos que sobrevivem.
Em poucos casos o

embate entre crescimen-
to econômico e ecologia
é vencido pelo meio am-
biente. Mas exceções exis-
tem. Em junho do ano
passado, a prefeitura de
Xiamen, uma das maio-
res cidades da província
de Fujian, suspendeu as
obras de uma fábrica que
produziria paraxileno, um
componente petroquími-
co usado na produção de
poliéster que é poluente e
cancerígeno. Seria uma as-

sociação entre a prefeitura e a Tenglong
Aromatic PX, um grupo empresarial
de Taiwan. O projeto estava avaliado
ern US$ 1,4 bilhão e previa a produção
de 800 mil toneladas do produto ao ano
nodistrito de Haicang.Osdirigentes lo-
cais deram sinal verde para as obras, de
olho na arrecadação do distrito, que au-
mentaria 25%. Quando a usina come-
çou a tomar forma, a população decidiu
reagir com firmeza. Maisde 20 mil pes-
soas reuniram-se diante da prefeitura,
e os moradores trocavam mensagens
pelo celular que diziam; "Este vene-
no químico será como se uma bomba
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atômica tivesse caído em nossa vizi-
nhança". O protesto aconteceu a des-
peito de o governo local ter publicado
anúncios nos jornais da região amea-
çando investigar aquela "manifestação
ilegal e contrária à harmonia social".

"Os protestos de Xiamen mostram
que a população acompanha o que os
governantes estão fazendo", diz o ativis-
ta ecológico chinês Yu Jíe, conselheiro
da fundação norte-americana Hcinri-
ch Boll. "Isso poderá mudar a situação
ambiental das cidades chinesas." De-
pois de tanto barulho, os xerifes da
Sepa ordenaram a suspensão do proje-
to até segunda ordem. Preocupados em
limpar sua imagem, a atualgeraçãode
líderes chineses decidiu agir. Hu Jintao,
chefe do Partido Comunista, e o primei-
ro-ministro, Wen Jiabao, começaram a
incluir cada vez mais a expressão "cres-
cimento sustentável" nos discursos. E
impuseram como meta gastar menos
20% de energia daqui a cinco anos
e emitir cinco vezes menos fumaça,
sem renunciar à expansão econômica.

Não é uma matemática fácil: cal-

cula-se que indústrias no país gastem
entre três e dez vezes mais água do que
usinas instaladas em regiões desen-
volvidas do planeta. "É indispensável
que as autoridades consigam manter
recursos naturais, como a água, cada
vez mais escassa em nosso país", afir-
ma o ecologista Ma Jun. "No ritmo de
poluição atual, as fontes limpas dimi-
nuirão rapidamente." Tome-se como
exemplo a cidade de Zhengzhou, que
há 50 anos tinha 350 mil habitantes e
hoje esbarra nos 7 milhões. Com rios
cada vez mais poluídos, cm muitos de
seus bairros a única fonte de água lim-
pa são poços que a colhem há centenas
de metros de profundidade. Isso faz
com que o nível dos lençóis freáticos
encolha a cada ano. E boa parte dessas
fontes já foi contaminada com agrotó-
xicos e outras substâncias químicas.

O resultado é que a busca e o tra-
tamento do líquido cada vez mais
raro causam problemas pelos quatro
cantos do país. Nos mesmos rios que
há poucos anos serviam para extrair
água para a população beber, hoje só

há um caldo malcheiroso que precisa
ser tratado para não causar uma conta-
minação em massa. "É fato que mu ítas
cidades chinesas enfrentam o proble-
ma de escassez de água, mas a questão
é que temos de nos desenvolver, aci-
ma de tudo", diz o engenheiro Wang
Yongli, do departamento de água de
Shijiazhuang, na província de Hebei,
localizada a 300 quilômetros ao sul
de Pequim. Sua região metropolitana
já passa dos 9 milhões de habitantes.

OÁSIS VERDES
Pequim, Xangai e Cantão são as

principais vitrines urbanas da China.
Exatamente por isso, o governo quer
agora provar que esse trio de metrópoles
pode ter projetos modernos e ecologi-
camente corretos. Com a proposta de se
tornar uma cidade grandiosa, Pequim
abocanhou o direito de organizar a
Olimpíada e a oportunidade de se tornar
urn lugar mais habi tável. Cinco termoe-
létricas a carvão e cerca de 900 fábricas
consideradas poluidoras foram fechadas
ou transferidas paralonge dos limilesda
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cidade. Para tentar segurar a poeira que
atinge a cidade vinda do Deserto de Gobi,
ogoverno local organizou oplantiode28
milhões de árvores. Centenas de ônibus
a diesel foram retirados de circulação e
substituídos por modelos a gás natural,
menos poluente, e boa parte da frota de
táxis que circulam pelas avenidas foi
renovada. "Graças a essas iniciativas,
foi possível fazer a cidade ter 240 dias
de céu azul no ano passado, ante apenas
100 dias dez anos atrás", diz Li Zhanjun,
diretor de informaçãodo Comitê Organi-
zador da Olimpíada de Pequim, o Bocog.

Nos edifícios da Vila Olímpica, há 6
mil metros quadrados de painéis solares
e sistemas de reaproveitamento de água.
Os mesmos princípios foram usados
no Estádio Nacional e no Cubo d'Água,
onde acontecerão as provas de natação.
No primeiro, os painéis fotovoltaicos
ajudarão a gerar eletricidade equivalen-
te a 103,8 toneladas de carvão. Se fun-
cionasse por um ano inteiro, o sistema
geraria eletricidade suficiente para abas-
tecer uma cidade de 25 mil habitantes.
Os projetos ambientalmcntc corretos de
Pequim são vistos com bons olhos pelos
especialistas, mas ainda estão longe de
se tornar um padrão na cidade. Isso fica
evidente para quem a visita: no início
deste ano, durante o inverno, era possível
encontrar nas ruas vendedores oferecen-
do pequenas peças de carvão a morado-
res interessados em aquecer suas casas.

A maior vitrine verde da China está
numa ilha situada a três quilômetros do
centro de Xangai. Criada do zero, Dong-
tan será uma cidade ecológica de última
geração e deverá ser inaugurada em
2010, como um dos destaques da Expo-
sição Universal. A energia, utilizada ali
será eólica ou baseada em combustíveis
de origem vegetal. Veículos movidos a
derivados de petróleo serão banidos de
seus limites. O projeto prevê que o lixo
dos prédios seja reciclado e que a água
usada pelos moradores seja reaprovei-
tada para irrigação dos jardins ou lava-

gem das ruas. Não haverá instalações
poluentes em Dongtan e o zoneamento
da cidade permitirá que a população
faça compras ou vá ao trabalho de bici-
cleta ou a pé. "Fazer esse projeto é uma
ótima oportunidade para uma empresa
de engenharia interessada em provar
que é possível construir preservando
os recursos naturais", afirma o arqui-
teto espanhol Alejandro Gutierrez, da
construtora britânica Arup, que coor-
dena o projeto. Estirna-se que Dongtan
terá 80 mil habitantes em 2020. "Nos-
sa cidade será uni ótimo campo de en-
saio para testar soluções que poderão
ser utilizadas em novas cidades", diz
Ma Chengliang, o presidente da Com-
panhia de Investimento de Xangai,
a empresa que está bancando a obra.
Ela deverá custar entre US$ 2 bilhões
e US$ 3 bilhões em sua fase inicial.

Fora dos limites da cidade-modelo,
porém, ainda há muito o que fazer para
contornar os problemas ambientais e
sociais provocados pela urbanização
chinesa. Muitas das usinas que durante
anos poluíram cidades como Pequim e
Xangai só mudaram de endereço. Elas
foram levadas, principalmente, para as
províncias do centro do país, como He-
nan, Anhui e Hubei. Em Wuhan, metró-
pole com pouco mais de 10 milhões de
habitantes às margens do rio Yang-Tsé,
o ar é poluído por centenas de chami-
nés instaladas no perímetro da cidade.
Nos limites de Chongqing, também no
vale do maior rio da China, o número de
habitantes já chega a 30 milhões. Cerca
de 4 milhões vieram de áreas inunda-
das pela represa que movimentará as
turbinas da hidroelétrica de Três Gar-
gantas, a maior do mundo, obra contes-
tada pelos ecologistas por seus efeitos
ambientais danosos. (Segundo eles, a
queda na oxigenação da água trará da-
nos irreversíveis e selará uma sentença
de morte para espécies como o golfinho
do Yang-Tsé e o est urjão chinês.) Nos úl-
timos dez anos, foram construídos 664
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quilômetros de vias expressas, 28 pontes
equatro linhas de metrô nessa antiga re-
gião agrícola convertida em megalópole.

Estima-se que, nos próximos três
anos, a China gastará cerca de US$
300 bilhões para se modernizar, com
novos aeroportos, estradas, ferrovias.
Em várias regiões do país, desapropria-
ções provocadas por grandes obras in-
dustriais ou de infra-estrutura servem
corno combustível para protestos. Em
junho de 2007, cerca de
30 mil manifestantes en-
frentaram policiais e des-
truíram cinco viaturas em
Shcngzhou, na província
de Hangzhou. Em março
deste ano, agricultores de
Xangai foram às ruas para
condenar a extensão do Ma-
glev, o trem que liga o cen-
tro do distrito de Pudong
ao aeroporto. "A regra para
as desapropriações é seguir
as leis à risca", diz Sang
Xiaowci, dirigente da em-
presa que coordena a cons-
trução que explora a área
do D i s t r i t o Mercan t i l C e n t r a l .

Em tese, o governo deveria reem-
bolsar os moradores por um valor à al-
tura do que valem suas propriedades,
mas não é isso o que ocorre. "Querem
que a gente deixe a região central e vá
para longe em troca de urna ninha-
ria", diz um ex-morador de um hutong
(cortiço chinês) na região de Qianmen.
Ele conta que sua casa foi desapro-
priada por menos de 10% do preço de

mercado. Mas, como nenhum tribu-
nal chinês daria uma sentença contra
os interesses de um órgão estatal, sua
única alternativa foi pegar o dinheiro
e mudar-se para uma nova residência,
a quilômetros do coração de Pequim.

Apesar das leis trabalhistas em
vigor, os operários que estão mudan-
do o desenho urbanístico da China
vivem em condições duríssimas. Eles
ganham o equivalente a R$ 15 por dia,

a metade de um peão da construção
no Brasil. No canteiro de obras da vila
olímpica, cm Pequim, muitos traba-
lharam em média 12 horas diárias, du-
rante seis dias na semana. Na hora do
descanso, espremiam-se em alojamen-
tos pré-fabricados, cm cômodos sem ar
condicionado ou aquecimento. Orga-
nismos de defesa dos direitos humanos
denunciaram a falta de equipamentos
básicos, como luvas ou botas, para os

trabalhadores da construção. Essa
precariedade, somada à pressa para
concluir as instalações olímpicas, teria
ocasionado a morte de uma dezena de
operários, segundo uma reportagem
do jornal inglês Sunday Times. Depois
de tentar desmentir a notícia, a prefei-
tura de Pequim admitiu, em janeiro
passado, a morte de seis trabalhadores.

Mesmo diante de condições de tra-
balho difíceis, não faltam candidatos a

operário na China. Exis-
tem cerca de 150 milhões
de trabalhadores migran-
tes nas grandes cidades. A
maioria vem de províncias
centrais, como Henan e
Anhui, e só pode migrar
legalmente se tiver no bol-
so o hukou temporário,
uma licença que permite
que um trabalhador das
províncias se estabeleça
ern Pequim e outras metró-
poles de desenvolvimento
acelerado. Para consegui-
lo, é necessário ter atestado
de nascimento segundo

as regras de planejamento familiar,
carteira de identidade, convite de uma
empresa de recrutamento de mão-de-
obra e permissão do governo para sair
de sua região. Documentos, despesas
de viagem e permanência custam de
dois a três meses de salário, segundo
um relatório da Anistia Internacional.
É arriscado e caro, mas pode ser o único
caminho para mudar de vida c fat urar
com a explosão urbana na China.

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 15, p. 110-118, maio. 2008.




